JEDNODNIOWA WYCIECZKA DO WROCŁAWIA
TERMIN: 27.04.2018

CENA: 170 zł.

CENA ZAWIERA:
* transport autokarowy * bilety wstępu

* obsługę pilota

* obiad * ubezpieczenie NNW.

Program:
Wyjazd o godz. 6.00
9.30 - Ogród Japooski - stał się Wrocławską namiastką kultury kraju kwitnącej
wiśni. Ogród powstał w latach 1902-1912 na wystawę światową
oraganizowaną rok później. Przygotował i urządził go Fritz von Hochberg,
znany japonista.
Wrocławska Fontanna została uroczyście otwarta 4 czerwca 2009 r. z okazji
dwudziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Jako
jedna z największych w Europie, Wrocławska Fontanna wyróżnia się
dodatkowo wyjątkowym otoczeniem historycznego kompleksu Hali Stulecia.
W ciągu kilku pierwszych miesięcy Fontannę odwiedziło tysiące Wrocławian,
gości i turystów z kraju i zagranicy a zainteresowanie wciąż rośnie.
10.45 - Wrocławskim ZOO, gdzie żyje kilka tysięcy osobników reprezentujących
zamieszkujące różne krainy geograficzne i różne kontynenty. Jedną z funkcji
obiektu jest hodowanie tych gatunków, które bez podjęcia ochrony metodą ex
situ (czyli poza miejscem naturalnego występowania) – wyginęłyby. Niektóre
gatunki, które można spotkad w ZOO objęte są europejskim programem
hodowlanym (EEP) lub mają założone księgi rodowodowe (ESB).
13.15 - Obiad w Restauracji na terenie ZOO.
14.00 - Afrykarium - obiekt prezentujący życiodajne wody Afryki,
został otwarty w dniu 26 października 2014 r. To kompleks
przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem
wodnym czarnego lądu. Łącznie znajduje się tu 19 basenów i
zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową Morza
Czerwonego, hipopotamy nilowe, ryby słodkowodne jezior Malawi i Tanganiki. Głębiny Kanału
Mozambickiego, gdzie występują rekiny, płaszczki i inne duże ryby pelagiczne można podziwiad
z podwodnego, akrylowego tunelu o długości 18 m. Kolejna ekspozycja poświęcona jest wybrzeżu
szkieletów w Namibii, gdzie prezentowane są pingwiny przylądkowe (tooce) oraz kotiki afrykaoskie.
Dżunglę otaczającą rzekę Kongo reprezntują zaś krokodyle i manaty - niezwykłe, roślino żerne ssaki
zwane także syrenami.
15.30 - Rejs statkiem po Odrze
START: Przystao ZOO (za terarium koło dyrekcji) - Rurociąg Gazowy w stronę
Wyspy Opatowickiej - Jaz Sczytniki - Wieża Ciśnieo - Most Grunwaldzki - Urząd
Wojewódzki - Most Pokoju - Muzeum Narodowe - Ostrów Tumski - Przystao
Kardynalska (przystanek - możliwośd opuszczenia statku lub wejście na statek
dla pasażerów nowych lub posiadających bilet powrotny) - powrót do Przystani
17.00 - Sky Tower – najwyższy budynek w Polsce. Pięddziesiąt sekund windą i
jesteśmy na 49. piętrze Sky Tower we Wrocławiu – najwyżej położonym
punkcie widokowym w Polsce. Nawet widok przy ostrym słoocu zapiera dech
w piersiach, chod – jak mówili przedstawiciele Sky Tower – najpiękniejsze
obrazy są tutaj rano i przy zachodzie słooca.
Wyjazd z Wrocławia o godz. 17.30 - 18.00. Powrót na godz. 21.00.

